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Obec Doubek 

 
Zastupitelstvo obce Doubek 

 

Zápis č. 6 z veřejného zasedání, 
konaného dne 18.5. 2022, od 18:00 hodin 

 
Přítomni: Kuprová, Čížková, Vykydal, Čadilová, Mecerová, Štencl, Glaser 
Omluveni: nikdo 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jindřicha Štencla a Aleše Vykydala a  
zapisovatelem Michala Glasera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 
 
Kontrola předcházejícího zápisu 
 

K zápisu č.5 nevznesl nikdo žádné námitky. 
 
Program zasedání: 

1. Realizace místa pro přecházení u MŠ Doubek 
2. Žádost o povolení konání akce na adrese Doubek č.p.60 
3. Rozpočtové opatření č.2 
4. Žádost o vyjádření k projektu elektro přípojky k par. č. 158/13 
5. Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi Středočeským 

krajem a obcí Doubek 
6. Dohoda o palivovém příspěvku mezi firmou Marius Pedersen a obcí Doubek 

 
 

1. Realizace místa pro přecházení u MŠ Doubek 
 
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výsledek jednání výběrové komise na realizaci místa pro 
přecházení u MŠ Doubek a potvrdilo firmu JPR Realizace a pověřilo starostku obce 
podepsáním smlouvy s firmou JPR Realizace 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

2. Žádost o konání akce na adrese Doubek č.p.60 
   

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o konání akce na adrese Doubek č.p.60. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

3. Rozpočtové opatření č.2 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočtové opatření č.2. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

4. Žádost o vyjádření k projektu elektro přípojky k par. č. 158/13 
   

Zastupitelstvo obce projednalo projekt na elektro přípojku k par. č. 158/13 s následujícími 
připomínkami: 
- nutno uvést do původního stavu krajnice, kudy přípojka povede 
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- realizátor musí vzít v úvahu veškeré zde vedoucí inženýrské sítě (zejména tlakovou kanalizaci 
a elektro přípojku ke k čistírně odpadních vod) a je povinen si zjistit jejich vedení na vlastní 
náklady 
- realizace pod komunikací musí být protlakem s tím, že bude uvedena záruka na sedání silnice 
v místě protlaku 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

5. Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi Středočeským 
krajem a obcí Doubek 

   
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi 
Středočeským krajem a obcí Doubek a pověřilo starostku obce jejím podpisem. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 

6. Dohoda o palivovém příspěvku mezi firmou Marius Pedersen a obcí Doubek 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh dohody mezi firmou Marius Pedersen, zajišťující svoz 
odpadu a obcí Doubek a pověřilo starostku obce jejím podpisem. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
 
 
 

 
 

Termín příštího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Doubek: 15.6.2022 od 18:00h 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 5. 2022 
 
 
 
Zapisovatel:  Michal Glaser  ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Jindřich Štencl …….…..………………………….. 
 
 
   Mgr.Aleš Vykydal …..…………………...…………. 
 
 

 

                                                                                        ………………………………………….. 

                                                                                              Starostka Renata Kuprová 
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USNESENÍ č. 5 

ze zasedání zastupitelstva obce Doubek ze dne 18. 5. 2022 
 
 
Zastupitelstvo obce Doubek: 
 

 
A: schválilo 
  

- Zastupitelstvo obce schválilo výsledek jednání výběrové komise na realizaci místa pro 
přecházení u MŠ Doubek a potvrdilo firmu JPR Realizace. 

- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.2. 
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

mezi Středočeským krajem a obcí Doubek a pověřilo starostku obce jejím podpisem. 
- Zastupitelstvo obce schválilo návrh dohody mezi firmou Marius Pedersen, zajišťující 

svoz odpadu a obcí Doubek a pověřilo starostku obce jejím podpisem. 
 
 

B: vzalo na vědomí 
  

- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí konání akce na adrese Doubek č.p.60. 
 
 

 
 
 
 

 

 

Zapisovatel: Michal Glaser ……………………..…………. 

 

Ověřovatelé: Jindřich Štencl ……………………………….. 

 

                     Mgr. Aleš Vykydal  …..……………………….. 

 

 

…………..…………………………………………… 

                                                               Starostka obce Doubek Renata Kuprová 
 


